Reglement MM-schieting PVL
*1 De mm-schieting vindt elk jaar plaats op het 1ste weekend van januari
Schietdagen :

Vrijdag 19u30
Zaterdag 14u00
Zaterdag 19u30
Zondag 14u00

Inrichtende clubs die minder dan 4 doelen ter beschikking hebben kunnen extra sessies
toevoegen op donderdagavond ( 19u30 )en/of zondag voormiddag ( 09u00 )
Inleg per schutter = 4 euro waarvan 1.50 cent naar de inrichtende club gaat.
Inschrijvingen worden enkel aanvaardt als de gegevens compleet zijn : naam , voornaam ,
club ,categorie . Er zal een speciaal inschrijfformulier worden voorzien om mee in te
schrijven. Voor schutters die niet afmelden of niet komen opdagen ( zonder geldige reden ) ,
zal het inschrijfgeld aan de club gevraagd worden die het dan van zijn schutter terug kan
recupereren .
*2 Max aantal deelnemers per sessie :
Maximum 25 schutters ongeacht het aantal doelen ter beschikking. Met een hoger aantal
schutters is de wedstrijd niet gedaan binnen de 4 uur .
3 doelen met 6 schietlijnen = max 18 schutters
4 doelen met 6 schietlijnen = max 24 schutters
5 doelen met 5 schietlijnen = max 25 schutters
6 doelen met 4 schietlijnen = max 24 schutters
*3 De wedstrijden worden ingericht door de vereniging waarvan de winnaar lid is.
Er wordt beurtelings ingericht voor de winnaar compound / recurve . Dwz in de even jaartallen
richt de winnaar compound van het voorgaande jaar in , in de oneven jaartallen de winnaar
recurve.
*4 Het meten gebeurt door een afgevaardigde van het PVL bestuur met de maatpasser van PVL.
De pinnen worden eveneens door PVL voorzien. Deze worden zo in het doel gestoken dat de
afstand tussen de punt en het blazoen 4cm bedraagt . Er wordt gemeten vanaf de pin tot
middelpunt van de pijl. Het resultaat is minimaal 7 mm en maximaal 300 mm. Pijlen : maximum
maat zie officieel fita reglement ( schacht van de pijl max 9.3mm diameter )

*5 Het noteren van de scores :
Wordt in het computerprogramma van PVL ingegeven alsook manueel bijgehouden op papier.
Dit ingeval er iets zou mislopen met de computer of het programma. De geschreven versie moet
altijd eerst ingevuld worden.
*6 Blazoenen :
Witte achtergrond met in het midden een zwarte cirkel van 60 mm . Op het middelpunt een
witte cirkel van 5 mm , waarin de pin gestoken zal worden.
Blazoenen om te trainen kunnen aangekocht worden bij PVL . De blazoenen voor de wedstrijd
worden voorzien door PVL
*7 Verloop wedstrijd :
Iedere schutter krijgt 2 proefpijlen , in de proefreeksen worden de pijlen niet verwijderd . bij het
trekken van de pijlen mag elke schutter mee gaan kijken.
Dan 15 tellende pijlen : hier wordt lijn per lijn geschoten , na elke lijn wordt gemeten en de pijlen
getrokken door een medewerker. De schutters mogen niet meer naar de doelen gaan. Als alle
lijnen geschoten hebben worden de pijlen teruggebracht. Na 15 pijlen wordt het totaal gemaakt.
Tijdens de eerste sessie wordt hier het laagste getal geplaatst per categorie.
Na een korte pauze wordt begonnen aan een 2de reeks van 15 pijlen. Wanneer het totaal van de
geschoten pijlen het laagste getal overschrijdt van de betrokken categorie : wordt er afspannen
geroepen en stopt de betrokken schutter met schieten. Op het einde van de 2de reeks van 15
pijlen word het laagste getal per categorie aangepast indien ze verbeterd werden.
De volgende sessie wordt gestart met de laagste getallen van de 1ste sessie.
Wordt hier in de 1ste reeks van 15 pijlen het getal verbeterd , dan wordt het laagste getal terug
aangepast.
Winnaar is de schutter die na de laatste sessie het laagste getal heeft per categorie. De winnaar
van de wedstrijd is de schutter die na de laatste sessie het laagste getal heeft van de wapensoort
( recurve / compound ) afhankelijk van welke wapensoort het jaar nadien mag inrichten.
Bij gelijke stand geeft wordt gekeken naar de laatste pijl wie er het korste bij zit.
*8 De inrichtende club dient minimaal 2 of maximaal 3 medewerkers te voorzien aan de doelen
1 om de computer te bedienen
1 om de scores op papier te noteren
1 om pijlen te trekken

Aan de doelen dient een afscherming geplaatst te worden waarachter de medewerkers veilig
kunnen zitten om de punten te noteren.
De vereniging voorziet ook 4 drankbonnetjes per sessie voor de afgevaardigde van PVL die komt
meten. Nadien dient hij/zij zelf zijn drank te betalen . Op dagen waar er 2 sessies zijn dient een
maaltijd te worden voorzien voor de afgevaardigde van PVL
*9 Er worden prijzen voorzien voor elke winnaar van elke categorie waarin er geschoten is.
Prijsuitdeling is samen met het wintertornooi of kampioenschap indoor PVL
Leeftijdcategorie wordt bepaald aan de hand van de geboortejaar op 1 januari
Categorien :
Recurve of Compound
Dames of Heren
Benjamin , Cadet , Senior , Master of Veteraan

Alle andere type bogen worden geklasseerd onder het type waar ze het meest op lijken :
Vb : barebow of longbow = recurve
Compound zonder vizier = compound

